Noorte jalgpalli arendamise
põhimõtted klubides
välja antud 2013

Noorte jalgpalli arendamise põhimõtted

Hea jalgpallipere!
Eesti jalgpall on ülesehitamise faasis. Tavad ja kombed, mis mujal on
aastakümnete jooksul kinnistunud ja arenenud kultuuriks, kus paljud tegevused sõnadetagi üheselt mõistetavad, on meil alles kujunemisel.
Meie jalgpalli prioriteet on terviklike, jätkusuutlike ja laiemat sotsiaalset
sõnumit ja vastutust kandvate klubide teke ja areng. Seejuures on oluline, et
igal klubil oleks oma nägu ja identiteet, kuid sama oluline on, et teatud aluspõhimõtted oleksid klubide ülesed.
Paljudel riikidel on aastatega kujunenud ja kujundatud oma läbiv stiil, kuidas
jalgpalli mängitakse – oleme ehk kõige enam kokku puutunud nn Hollandi
koolkonnaga. Ühine pingutus on edu aluseks, see on omaette kvaliteedimärk.
Noorte jalgpalli arendamise põhimõtted on üks osa kogu Eesti jalgpallist.
Soovime liikuda samm-sammult ning panna kirja eesmärgid ja vahendid
nende saavutamiseks, seda pidevalt täiustada, pakkudes võimalust kõigil
kaasa rääkida. Lõppeesmärk on vormida see ühtseks tervikuks.

EJL
eesmärgid
• Jalgpalli arendamine (mängijate arvu
tõstmine, publiku huvi kasv jms)
• A-koondise kvalifitseerumine EM / MM
• Tugevad klubid ...

Noorte eliidi
põhimõtted
VAHENDID:
• mängustiil
• mängijate arendamise protsess
• tööpõhimõtted

Noorte
põhimõtted
klubides
VAHENDID:
• liigasüsteem
• koolitusprogrammid
• projektid
(suvelaagrid, koolid)
• põhisuunad

Aivar Pohlak
Eesti Jalgpalli Liidu president
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Noorte jalgpalli püramiid

A KOONDIS
U-21 JA MEISTRIJA ESILIIGA

NOORTE EMV
U-18-U-19
U-17
U-16
U-15
U-14
U-13

NOORTE EMV
U-15-U-17
NOORTE EMV
U-13-U-14

NOORTE EMV
U-7-U-12
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Faktid / numbrid 2012
Registreeritud mängijad kokku
Täiskasvanud (mehed)
Täiskasvanud (naised)
Rahvaliiga			
Noored (poisid kuni U-19)
Noored (tüdrukud kuni U-19)
Treenerid		
Kohtunikud
Klubide arv kokku
Täskasvanute MV
Noorte MV
Võistkondade arv kokku
Täiskasvanute MV
Noorte MV		
Rahvaliiga		

11 964
3384
250
2780
4998
552
301
350
172
101
71 		
611
165
302
144
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Eesmärgid

MISSIOON

Tõsta üldsuse huvi jalgpalli vastu ja soovi osaleda jalgpallilises tegevuses
igaühele sobival viisil

EESMÄRGID

mängijate arvu suurendamine – sh tüdrukute arv!
suurendada kvalifitseeritud töötajate ja treenerite arvu klubides
kaasata vabatahtlikke klubi tegevusse
tõsta infrastruktuuri taset klubides
(väljakud, klubiruumid, riietusruumid, puhkeruumid jms)
tõsta jalgpalli harrastatavust ja kvaliteeti kohalikes koolides
sportliku taseme tõstmine

NOORTE JALGPALLI PÕHIMÕTTED

eakohased nõuded treenimisele ja mängimisele
piisav arv kohalikes regioonides korraldatavaid noorte MV mänge
ilma liialt pikkade distantsideta
vähendada suureskooriliste võitude arvu (5 ja enam väravat)
anna kõigile võimalus

mängija arendamine on võidust olulisem!
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Missioon
Tõsta üldsuse huvi jalgpalli vastu ja soovi osaleda jalgpallilises
tegevuses igaühele sobival viisil
Oluline klubile!
Vormistage oma klubi kvaliteediraamat ja arengukava
Kasutage EJL poolt pakutavat abi, materjale ja koolitusi
Selged klubi eesmärgid ja tegevusplaan: milleks? kellele? kuidas?
Väärtused - austus, sõbralikkus, laste jaoks turvaline ja lõbus keskkond,
tahe toetada, mõista jne.
Korraldada jalgpalliüritusi (jalgpallipäevad, turniirid, perepäevad,
heategevusüritused, klubi sünnipäevad, jõulupeod, lastevanemate
treeningud jne)
Hea kontakt kohalike koolidega
Head suhted teiste klubidega ning EJLiga
Hea kontakt kohaliku meediaga (ajalehed, raadio, TV)
Head suhted kohaliku omavalitsusega

EJL abi / Kuidas EJL saab aidata?
Rahvuskoondiste head esitused
Võimalus ühineda piletite ettetellimissüsteemiga
Hästi organiseeritud Eesti meistrivõistlused
EJL kooliprogramm
EJL Suvelaagrid
EJL Rahvaliigad
LHV Jalgpallikaart
Koolitused
Muud hästi organiseeritud üritused
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Mängijate arvu tõstmine klubis
Oluline
Oluline klubile!
klubile!
Korraldage avatud treeningpäevi
Klubi treenerite kaasalöömine EJL suvelaagrites ning oma klubi
tutvustamine
Klubi treenerite osalemine EJL kooliprogrammides ning oma klubi
tutvustamine kohalikes koolides

EJL abi / Kuidas EJL saab aidata?
EJL kooliprogramm
EJL Suvelaagrid

7

Tõsta kvalifitseeritud töötajate
arvu ja taset klubis
Oluline klubile!
Koolitused!

Küsi abi!

koolitused:
tasuta Rahvajalgpalli koolitus kõigile (sh lastevanemad, õpetajad)
treenerid - C-, B-, A- ja Pro litsents
treenerite / lapsevanemate töötamine EJL Suvelaagrites
vabatahtlikud: kaasake tuttavaid, sõpru ja lapsevanemaid klubi igapäeva
töö paremaks korraldamiseks
klubi noormängijad: kasuta neid treeneri abilisena ja suuna koolitusele!
kontoritöötajad: tutvuge suurte klubide töökorraldusega, küsige abi
EJLi töötajatelt, läbi litsentseerimise protsessi korrastage klubi administratiivset korraldust
toetajad: esitlege oma klubi läbi tegevuste ja pakkuge võimalusi läbi
teie klubi realiseerida firma sotsiaalset vastutust laste vabaaja hõive korraldamise toetamisel läbi toodete, rahalise või inimressursside toetuse

EJL abi / Kuidas EJL saab aidata?
Tasuta Rahvajalgpalli koolitus
Tasuta EJL Suvelaagrite koolitus
Treenerite koolitus
Arte Gümnaasiumi jalgpalliklass
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Klubi infrastruktuuri arendamine
Oluline klubile!
Klubi vajadustele vastav jalgpalliväljak
Klubi kontoriruumid
Riietusruumid / pesemisruumid
Puhkeruum / klubi vabaaja ruumid / kohvik

EJL abi / Kuidas EJL saab aidata?
EJL infrastruktuuri arengukava 2011-2024
Staadioni projekt EJList tasuta
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Tõsta jalgpalli harrastatavust ja kvaliteeti
kohalikes koolides
Oluline klubile!
Oma klubi treenerite osalemine EJL kooliprogrammides ning oma klubi
tutvustamine
Kasutage kohalikke kontakte: korraldage koolides jalgpalliüritusi,
näidistreeninguid õpetajatele

EJL abi / Kuidas EJL saab aidata?
EJL kooliprogramm
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Sportliku taseme tõstmine
Poiste eakohased nõuded treeningutele ja mängudele

Vanus

Män
gijat Võistkondade arv liigas
e
(mängud )
arv

Minimaalselt
kvaliteetseid
mänge

Maksimaalselt
mänge aastas

Maksimaalselt
treeninguid + mängud
nädalas
Noorte
Eliit

Noored
(Rahva)

Maksimum
Ajavahe distants
mängudele
mik
sõitmiseks*

Aklass

U-19, U-18

11

10 (18)

25

46

6+1

3+1

MarNov

terve
Eesti

Bklass

U-17, U-16

11

10 (18)

20

40

5+1

3+1

MarNov

terve
Eesti

Cklass

U-15, U-14

11

10 (18)

15

36

4+1

3+1

AprOkt

terve
Eesti

Dklass

U-13, U-12

8

10 (18)

15

30

3+1

AprOkt

50 km

Eklass

U-11, U-10

7

8 (14)

10

24

2+1

MaiSep

50 km

Fklass

U-9, U-8

5

8 (14)

10

24

2+1

MaiSep

50 km

Detailne eesmärk:
Piisav arv regionaalseid mänge noortele kuni D klassini
Oluline:
registreeri kõik treeningrupid, et EJLil oleks võimalus moodustada piirkondlikke alagruppe
korralda ning võta aktiivselt osa kohalikest (võimalusel ka rahvusvahelistest) klubiturniiridest
EJL abi / Kuidas saab EJL aidata?
Korraldada võistlusi piirkondlikul printsiibil
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Sportliku taseme tõstmine
Tüdrukute eakohased nõuded treeingutele ja mängudele

Vanus

Mängija Võistkondade
te
arv liigas
arv
(mängud )

Minimaalselt
kvaliteetseid
mänge

Maksimaalselt
mänge aastas

Maksimum
Maksimaalselt
distants
treeninguid +
Ajavahemik
mängudele
mängud nädalas
sõitmiseks*

B-klass

U-17, U-16

11

8 (14)

20

40

5+1

Mar-Nov

terve Eesti

C-klass

U-15, U-14

9

8 (14)

15

30

4+1

Apr-Okt

terve Eesti

D-klass

U-13, U-12

7

10 (12)

15

20

3+1

Apr-Okt

50 km

E-klass

U-11, U-10

6

8 (12)

10

20

3+1

Mai-Sep

50 km

F-klass

U-9, U-8

5

8 (12)

10

15

2+1

Mai-Sep

50 km

Eesmärk:
Suuredada mängijate arvu. Kui
pole eraldi tüdrukute võistkonda
siis F, E, D-klassides on võimalus
mängida segavõistkondades.
Oluline:
registreeri kõik treeningrupid,
et EJL-il oleks võimalus moodustada piirkondlikke alagruppe
korralda ning võta aktiivselt
osa kohalikest (võimalusel ka
rahvusvahelistest) klubiturniiridest
EJL abi / Kuidas saab EJL aidata?
Korraldada võistlusi piirkondlikul printsiibil
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Sportliku taseme tõstmine
Vähendada suureskoorilisi võitude arvu

Oluline klubile!
kui mäng on ühe jaoks liiga kerge ja teise jaoks liiga rakse, siis mängijad
pole motiveeritud ning ei arene
jälgi, et kõik mängijad saaks võimalikult võrdselt mänguaega

EJL abi / Kuidas EJL saab aidata?
Täielik vastutus klubi noorte töö juhil ja treeneritel
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EJL kontaktid
Küsimused ja ideed – võtke ühendust Eesti Jalgpalli Liiduga
627 9960
efa@jalgpall.ee www.jalgpall.ee

A-koondiste piletid

Ülli Jurkatamm

6117075

ylli@jalgpall.ee

Noorte võistlused

Juss Tamming

55561919

juss@jalgpall.ee

EJL projekt "Jalgpalli kooli"

Teet Allas

55585495

teet.allas@jalgpall.ee

EJL Suvelaagrid

Teet Allas

55585495

teet.allas@jalgpall.ee

Treenerite koolitus

Urmas Kirs

56659368

urmas@jalgpall.ee

Arte Gümnaasiumi
jalgpalliklass

Katrin Ehatamm

6279960

katrin@jalgpall.ee

Infrastruktuuri juht

Targo Kaldoja

5094476

targo@jalgpall.ee

Noorte jalgpalli tehniliine
direktor

Janno Kivisild

56217179

janno@jalgpall.ee

